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UHE APOLONIO SALES

102-14, 102-15

DA ADMINISTRAÇÃO
MENSAGEM

UMA CHESF MAIS 
COMPETITIVA E 
SUSTENTÁVEL
Ficamos felizes em iniciar essa mensagem com a notícia de que em 2018 
– ano em que a Chesf completou 70 anos – começamos a ver os resultados 
de nosso cuidadoso processo de reestruturação empresarial, com melho-
rias em nossa eficiência e a retomada do equilíbrio financeiro. 

Seguindo o plano traçado para o ano, finalizamos 19 empreendi-
mentos. Para nós, esse é um fato de extrema relevância, pois mostra que 
mantivemos o ritmo de eliminação do passivo de obras com cronograma 
em atraso perante o contrato de concessão celebrado com a União. Para 
tanto, foi necessário um intenso trabalho de toda a equipe para a retoma-
da de obras que estavam paralisadas, exigindo uma renegociação contra-
tual com os fornecedores. Em 2019 iremos trabalhar dando continuidade 
ao esforço de eliminação dos atrasos nas obras, com a meta de conclusão 
de 25 projetos, meta essa considerada extremamente desafiadora.

Fruto de todo o esforço de nossos colaboradores, em 2018 superamos 
metas e batemos recordes. Seguindo nossas diretrizes, estratégias e planos 
de trabalho, conseguimos obter um resultado expressivo em nossas metas 
operacionais e nas melhorias implantadas em nosso sistema eletroenergéti-
co – ao longo do ano, foram 200 melhorias na área de Transmissão e 50 na de 
Geração, na modernização de linhas de transmissão, subestações, proteção, 
automação, telecomunicações e nas usinas da Chesf em todo o Nordeste.

Além disso, superamos todas as metas de disponibilidade operacio-
nal. Na área de Transmissão, chegamos a 99,91%, terceiro melhor resultado 
do histórico da Companhia e ultrapassamos a meta estabelecida de 99,85%. 
Um desempenho similar foi obtido na disponibilidade de transformadores, 
tendo alcançado o segundo melhor índice da Companhia: 99,93%. Na área 
de Geração, nossa disponibilidade acumulada em 12 meses foi de 1,14, cuja 
meta era 1, obtendo assim nosso melhor valor histórico. Para a disponibi-
lidade acumulada de 60 meses, atingimos o valor de 1,03, superior à meta 
estabelecida de 1, mais uma vez obtendo o melhor resultado do histórico 
registrado. Também ocorreu o menor número de eventos com interrupção 
de carga na Rede Básica, com apenas 13 ocorrências originadas em instala-
ções da Chesf, quando a meta limite era de, no máximo, 26. Este é o melhor 
resultado histórico em 20 anos de acompanhamento.

Os investimentos corporativos para a expansão e modernização de 
toda a Companhia totalizaram no período R$ 936 milhões.

Em
 2

01
8 

su
pe

ra
m

os
  

m
et

as
 e

 b
at

em
os

 re
co

rd
es



M
EN

SA
G

EM
 D

O
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
RE

S

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

A
L 

E 
D

E 
SU

ST
EN

TA
B

IL
ID

A
D

E 
| 2

01
8 

98Retomada
A Companhia também concreti-
zou a transferência de sua parti-
cipação acionária em Sociedades 
de Propósito Específico (SPEs), 
viabilizando a quitação de dívidas com a Eletro-
bras, melhorando dessa forma a alavancagem 
financeira e a melhoria de nossos indicadores fi-
nanceiros com a redução do custo médio da dívida 
de 12,12% a.a. (dez/17) para 8,62% a.a. (dez/18). Adi-
cionalmente, garantimos a concessão de incentivo 
fiscal junto à SUDENE, que possibilitará a redução 
de 75% no imposto de renda. Como resultado des-
sas ações, houve uma melhora substancial no perfil 
econômico da Chesf. 

Modernidade e integração
A Empresa manteve o foco no fortalecimento da 
gestão, na melhoria de desempenho, nos ganhos 
de produtividade e de eficiência operacional, além 
de redução de desperdícios e custos. A implanta-
ção do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), 
tanto de Gestão Corporativa quanto Financeira, 
viabilizou a reestruturação dos processos, que 
trará ganhos de escala e aplicação das melhores 
práticas, com a implantação de políticas de padro-
nização e redução de custos. 

Foi implantado o Plano de Demissão Consensual, visando diminuir o qua-
dro de pessoal para implementar uma política de maior racionalização da gestão 
de pessoas, com o fortalecimento dos processos de recursos humanos, contem-
plando também a gestão do conhecimento através da execução do Programa de 
Retenção do Conhecimento e do Programa de Preparação para Aposentadoria.

Para viabilização de todas essas diretrizes e integração efetiva dos prin-
cipais processos da Empresa, houve um avanço significativo na estruturação e 
preparação das equipes, infraestrutura e adequação de procedimentos para a im-
plantação do Enterprise Resource Planning (ERP) SAP. Este projeto representa um 
grande desafio em relação à mudança de atitudes, processos e forma de trabalho 
das pessoas, e isso é parte essencial na transformação da Companhia. A Chesf dá 
um salto em direção à modernização da gestão, eficientização e competitividade.

Investimento em novas formas de geração
Cabe destacar a vocação natural da região Nordeste para as novas formas de ge-
ração de energia renovável, especialmente para as fontes de origem solar e eólica. 
A alta incidência de sol, que antes era tido como um problema para a região, hoje 
tornou-se algo bom e rentável. A região conta também com excelentes índices de 
circulação de ventos. Quando levamos em conta o Plano Decenal de Expansão de 
Energia 2027 (PDE 2027), o qual considera que grande parte da expansão será com 
essas fontes renováveis e que 80% desse crescimento estará na região, podemos 
avaliar a grande oportunidade que se apresenta para a Companhia.

Já temos diversas iniciativas e estudos para estar à frente desse cresci-
mento, em especial na geração 
fotovoltaica. Em 2018, iniciamos 
os testes da primeira fase de uma 
usina solar flutuante no lago de 
Sobradinho, em uma área de 10 
mil metros quadrados do espelho 
d’água e com capacidade de ge-
ração de 1 megawatt-pico (MWp). 
Em 2019, junto com os estudos de 
eficiência dessa tecnologia, have-
rá a expansão de mais 1,5 MWp no 
local, totalizando 2,5 MWp. A Empresa manteve o foco 

no fortalecimento da
gestão, na melhoria de 
desempenho, nos ganhos 
de produtividade e de 
eficiência operacional.

Fábio Lopes Alves, 
Presidente da Chesf

Wilson Ferreira Junior 
Presidente do Conselho de Administração
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Implantamos o Centro de Refe-
rência em Energia Solar de Petrolina 
(Cresp), com uma planta de geração 
fotovoltaica e um laboratório de 
pesquisa, o que nos permite novas 
parcerias para o desenvolvimento 
de tecnologia, inclusive com institui-
ções do meio acadêmico. Nele está 
localizada uma planta de energia 
solar, com capacidade de 2,5 MWp. 
Além disso, o Cresp vai abrigar uma 
usina solar em tecnologia de torre 
central para captação da luz refleti-
da pelos heliostatos e também uma 
usina solar em tecnologia de cilin-
dros parabólicos. Vale ressaltar que, 
ainda neste segmento de inovação, 
obtivemos a primeira Carta Patente 
da Chesf, com o “Aplicativo para Re-
gulação e Paralelismo de Transfor-
madores de Potência”. 

Todas essas iniciativas e o nosso direcionamento para a ino-
vação têm ajudado a colocar a Empresa novamente em um cenário 
competitivo. O setor elétrico está mudando rapidamente e está longe 
de ser o mercado que conhecíamos há dez anos. Por isso, precisamos 
de agilidade em nossas decisões para continuar melhorando proces-
sos com eficiência e buscando ações de inovação e desenvolvimento 
para manter a Chesf como uma empresa forte e competitiva.

Diante da missão de atuar no setor de energia elétrica com exce-
lência e de forma sustentável, gerando valor para a sociedade, nosso 
desafio agora é nos mantermos nesse patamar de entrega, sempre 
focados na eficiência de nossas operações, na modernização de nosso 
negócio e no desenvolvimento da equipe – tudo sem deixar de lado 
nossos compromissos relacionados à sustentabilidade, incluindo os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios do 
Pacto Global.

Boa leitura!

Fábio Lopes Alves (Presidente da Chesf) 

Wilson Ferreira Junior (Presidente do Conselho de Administração)

UFV ABREU E LIMA

UHE SOBRADINHO
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UHE XINGÓ

Com 12 usinas hidrelétricas e 10 reservatórios que totalizam uma 
capacidade de armazenamento de 57,4 bilhões de metros cúbicos 
de água, somos hoje uma das maiores geradoras e transmissoras de 
energia do Brasil. 

Possuímos ainda duas usinas eólicas, que junto com as hi-
drelétricas, totalizam uma produção de 10.323,43 MW de potência 
instalada e 121 subestações de potência (considerando neste total as 
subestações de outras transmissoras em que a Chesf possui ativos), 
correspondente a uma capacidade de transformação de 47.642,19 
MVA. Fazem parte ainda de nosso sistema, 14 subestações elevado-
ras das usinas que, somadas às subestações de potência, totalizam 
a capacidade de transformação da Companhia em 59.428,76 MVA.

Toda a nossa geração de energia se concentra no Nordeste, 
mas é distribuída para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Cen-
tro-Oeste, que recebem essa energia por meio de um sistema de 
transmissão composto por 20.585,2 km de linhas de transmissão de 
corrente alternada que operam nas tensões 500, 230, 138 e 69 kV e 
abastecem o Sistema Interligado Nacional (SIN).

2
NEGÓCIO
NOSSO

O volume de água armazenado 
em nossos reservatórios 
tem a capacidade de encher 
22.960.000 piscinas olímpicas1

1  Considerando uma piscina de 50 metros de comprimentos por 25 metros de 
largura e 2 metros de profundidade, ela comporta cerca de 2.500m³.
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Nossos negócios 
são direcionados 
com base em um 
plano estratégico 
consolidado e alinhado 
com a Eletrobras

CAPACIDADE  
TOTAL INSTALADA 

UEE
61,1 MW

nas eólicas

UHE
10.262,3 MW

nas hidrelétricas

EXTENSÃO DAS LINHAS 
DE TRANSMISSÃO 

LT
20.585,20 km

Estratégia corporativa
Nossos negócios são direcionados com base em 
um plano estratégico consolidado e alinhado ao 
Plano Estratégico e ao Plano Diretor de Negócios 
e Gestão (PDNG) da Eletrobras2. Contemplan-
do um horizonte de cinco anos (2019 a 2023), a 
construção desse Mapa Estratégico leva em con-
sideração nossa identidade, os Resultados Estra-
tégicos a serem alcançados e os Objetivos Estra-
tégicos que viabilizam esses resultados. 

O andamento da estratégia planejada é mo-
nitorado mensalmente por meio de reuniões da 
Diretoria Executiva em que são avaliados o cum-
primento dos objetivos contidos no Mapa Estra-
tégico e os projetos previstos no PNG e nos indi-
cadores do Contrato de Metas de Desempenho 
Empresarial (CMDE), firmados entre a Eletrobras 
e suas empresas controladas. Dessa forma, é pos-
sível controlar os desvios entre as metas e os re-
sultados apurados, atuando sobre ocorrências e 
melhorando o desempenho empresarial.

2 https://eletrobras.com/pt/Paginas/Plano-Diretor-de-
Negocios-e-Gestao.aspx

LT PA

UEE CASA NOVA

https://eletrobras.com/pt/Paginas/Plano-Diretor-de-Negocios-e-Gestao.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Plano-Diretor-de-Negocios-e-Gestao.aspx
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Todos os nossos Objetivos Estratégicos são desdobrados em Estratégias, Medidas e Indicadores, per-
mitindo o envolvimento e participação de todos os níveis organizacionais no planejamento empresarial. 
Para o registro e suporte ao Planejamento Empresarial, implantamos o Planest, um software de gestão 
estratégica que traz mais agilidade e confiabilidade ao processo de consolidação das informações.  

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO  
RELACIONADO

REALIZAÇÕES

Tema: Valorização das Pessoas

Aplicar as melhores 
práticas de gestão 
de mudanças, de 
conhecimento 
e de pessoas

Ação: Dimensionamento do Quadro Quanti-Qualitativo (DQQ)
Resultado: início previsto para Janeiro de 2019.

Ação: Programas de Realocação de Empregados
Resultado: realizado o processo de Banco de Interesse da Presidência e Superintendência 
de Comercialização de Energia, em atendimento a demanda do órgão.

Ação: Plano de Sucessão Gerencial
Resultado: 30% concluído.

Ação: Gestão da Mudança Organizacional (GMO)
Resultado: ações de mitigação de impactos, comunicação e capacitação de processos 
na implantação e manutenção dos projetos SAP, CSC e e-Social.

Ação: Plano de Carreira e Remuneração (PCR)
Resultado: Em 2019, serão iniciados os trabalhos para revisão do PCR e do Sistema de 
Gestão de Desempenho (SGD), em conjunto com as demais empresas Eletrobras

Ação: Plano de Educação Corporativa (PEC)
Resultado: ações educacionais realizadas, conforme recursos e demandas priorizadas.

Ação: Programa de Gestão do Conhecimento
Resultado: realizadas as ações com maior foco no Programa de Retenção do  
Conhecimento, visto os desligamentos do Plano de Demissão Consensual.  
Demais ações se concentrarão em 2019 a 2020.

Tema: Disciplina Financeira

Aumentar a 
rentabilidade  
da organização

Ação: Eficientização Operacional
Resultado: redução de 1,3% das Despesas Operacionais em comparação ao ano de 2017.

Ação: Venda de imóveis administrativos
Resultado: 4% concluído. Venda de oito imóveis, totalizando aproximadamente 
R$ 1,6 milhão.

Tema: Excelência Operacional

Implantar novas 
obras de expansão 
e melhorias 
priorizando o 
aumento da 
rentabilidade

Ação: Plataforma solar de Petrolina
Resultado: 90% concluído.

Ação: Plataforma solar nos lagos de usinas hidroelétricas Eletronorte/Chesf (1 + 4 = 5 MWp)
Resultado: 85% concluído da planta de 1 MWp.

Ação: Projetos de Qualidade de Processos
Resultado: 70% concluído.

Ação: Projeto de Rede de Transporte de Telecom
Resultado: montagem física dos equipamentos da FASE I do PROJETO 100G, com 
parceria da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. 

Monitoramento do plano de negócios e gestão

EMPREGADOSACIONISTAS CLIENTES SOCIEDADE

Missão
Contribuir para o bem estar 

da sociedade gerando e 
transmitindo energia

Segurança Ética e 
Transparência

Compromisso 
com a 

Sociedade

Respeito às 
Pessoas com 

Justiça e 
Equidade

Inovação e 
Empreende-

dorismo

Preservação 
do Meio 

Ambiente

Visão
Ser empresarialmente 
eficiente e sustentável

Lucratividade, 
Rentabilidade 

e Imagem

Aplicar as Melhores Práticas 
de Gestão de Mudanças, de 
Conhecimento e de Pessoas

  Executar a Operação e 
Manutenção com Eficiência 

e Qualidade 

Aumentar a Rentabilidade 
da Organização

Aprimorar a Governança 
Corporativa

 Implantar Novas Obras 
de Expansão e Melhorias 

Priorizando o Aumento da 
Rentabilidade

Credibilidade e 
Responsabilidade 
Socioambiental

Qualidade da Energia 
e Disponibilização 

das Instalações

Percepção de 
Pertencimento e 

Satisfação

1

4 5

2 3

IDENTIDADE

VALORES

RESULTADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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B
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Ó
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O

16



N
O

SS
O

 N
EG

Ó
C

IO

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

A
L 

E 
D

E 
SU

ST
EN

TA
B

IL
ID

A
D

E 
| 2

01
8 

1918

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO  
RELACIONADO

REALIZAÇÕES

Tema: Excelência Operacional

Executar a 
operação e 
manutenção 
com
eficiência e 
qualidade

Ação: Projeto de implantação do sistema SAP ERP
Resultado: 80% concluído.

Ação: Melhorias em estruturas civis e sinalização das barragens e usinas
Resultado: 14% concluído.

Ação: Programa de Incentivo ao Desligamento
Resultado: 58% concluído, representando uma economia anual estimada 
de R$ 128,5 milhões. 

Ação: Projeto de Sistema de Monitoramento Remoto
Resultado: 95% concluído.

Ação: Projeto de Equipamentos para Operação e Manutenção
Resultado: implantação de videomonitoramento para abertura e fechamento de 
chaves seccionadoras.

Ação: Projeto de Observabilidade e Controlabilidade das Subestações
Resultado: 69,01% concluído. 

Ação: Expansão da Transmissão Contratada
Resultado: 77% concluído. Implantação de 19 empreendimentos do portfólio de 
transmissão, habilitando uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 36,14 milhões.

Ação: Medição e mapeamento da irradiação solar direta no semiárido do Nordeste
Resultado: 90% concluído.

Tema: Governança e Conformidade

Aprimorar a 
Governança 
Corporativa

Ação: Eliminação das fraquezas materiais 
Resultado: planejado 95%, realizado 53%. 
Motivos: nível de complexidade de algumas deficiências dificultou a resolução 
definitiva em 2018 e a auditoria externa apresentou um nível de exigência ainda 
maior em relação aos requisitos dos controles que haviam sido considerados eficazes 
no ano anterior

Tema: Atuação Sustentável

Todos

Ação: Compromisso com a Agenda 2030
Resultados: realização do Encontro de Fornecedores, modelagem e normatização 
do processo de gestão de consumo de água, energia e combustível e do descarte 
de material por coleta seletiva, indicadores monitorados e comunicados nos 
relatórios institucionais, treinamento dos ODS para promover a cultura e 
a integração da sustentabilidade empresarial,  implantação do Sistema de 
Informações de Sustentabilidade Empresarial, monitoramento dos planos 
de ações de melhoria dos indicadores de sustentabilidade GRI e ISE. 

A partir desse relatório, apresentaremos o resultado de nove indicadores empresariais relacionados 
ao crescimento financeiro e estabilidade operacional dos negócios. O acompanhamento dos indica-
dores será realizado pelo Comitê de Sustentabilidade da Empresa. 

Indicadores empresariais

INDICADOR META 2018 REALIZADO 2018 META 2019

ISE B3 Global 63,30 63,12 65,00
Dívida Liquida/Ebitda 0,71 0,70 0,97
Taxa de Frequência de Acidentes 2,87 4,00 2,73

Remediação de Deficiências Significativas 
e Fraquezas Materiais 95,00% 53,00% 100,00%

Investimento em P&D+I/ROL Controladora 1,00% 1,70% 1,00%
Indicador Global Geração + Comercialização 0,90 1,18 0,95
Disponibilidade da Geração 1,12 1,14 1,00%

Disponibilidade Operacional de Linhas 
de Transmissão 99,85% 99,91% 99,85%

Índice de Expansão de G&T - - 100%

Resultados alcançados em 2018
Por meio do Comitê de Planejamento, compos-
to por diferentes áreas da Companhia, nosso 
Planejamento Empresarial vem sendo revisto e 
atualizado. Para 2019, será consolidada a defini-
ção dos desdobramentos dos Objetivos Estraté-
gicos e um planejamento de longo prazo. Com 
isso, o novo sistema de gestão será alimentado 
e permitirá o acompanhamento em tempo real 
dos índices e projetos, elaboração de gráficos, 
relatórios e planos de ação.

O FUTURO DO SETOR ELÉTRICO 
Para estimular o estabelecimento de uma 
visão estratégica de longo prazo, em de-
zembro de 2018 organizamos um semi-
nário com transmissão simultânea para 
todas as Gerências Regionais sobre as 
Perspectivas da Energia no Brasil. O even-
to contou com a participação de todo nos-
so corpo gerencial e reuniu personalidades e especialistas do setor elétrico nacional e colo-
cou em discussão o futuro da energia elétrica no nordeste e no Brasil.

No debate, foram considerados os cenários do mercado de energia, da regulação e da opera-
ção do sistema, e as perspectivas futuras do setor, com foco em planejamento de longo prazo, 
inclusão de novas tecnologias, impacto das energias renováveis com armazenamento energé-
tico, fortalecimento do sistema interligado, mudanças regulatórias e o uso múltiplo das águas.  
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Investidores/Acionistas
EBITDA
R$ 720,1 milhões

Lucro/Patrimônio
R$ 265,9 milhões

Clientes
Energia Gerada 15.132,0 GWh

Satisfação 88,5%

Colaboradores
Horas de treinamento 170.079,1 horas

Satisfação: resultados da última pesquisa 
de cima realizada em avaliação.

Sociedade Civil
Horas mensais doadas pela Chesf para trabalho 
voluntário no horário de expediente 132 horas

Produtores rurais beneficiados  
(direta e indiretamente) 13.000 (projeto Lago  
de Sobradinho, desde o início do projeto)

LEGENDA: UHE - Usina Hidrelétrica; UEE - Usina de Energia Eólica; UFV Usina Fotovoltaica; PCH - Pequenas Centrais Hidrelétri-
cas; LT - Linhas de Transmissão; UTE - Usina Termelétrica; SE - Subestações.

COMERCIALIZAÇÃO

RESULTADOS

* Exclusivos da Chesf - Próprios ** Incluindo as SPE
*** Conta Zero= 6, CRESP/Planta Tecnológica de Petrolina=1 e CRESP/Flutuante Sobradinho=1
**** 2,7 Conta Zero + 0,5 CRESP/Planta Tecnológica + 4,0 CRESP/Flutuante

Infraestrutura
ERP - posição 
do projeto em 
31/12/2018  
69,01%

CSC - posição 
do projeto em 
31/12/2018 
87,50%

PRINCIPAIS IMPACTOS
Escassez Hídrica;

Mudança / Intensidade de Ventos; 
Contratos de Arrendamento

Regulação; Manutenção

PRINCIPAIS IMPACTOS
Deslocamento; Conflitos;

Mão de Obra; Sociais;
Patentes

Naturais
Água utilizada 
para gerar  
energia 92,5  
m³/segundo

Restauração  
de Biomas  
94,9 (ha)

Sociais
Investimentos em 
projetos sociais 
R$ 39,2 milhões

Patrocínios  
culturais 5  
(sendo 4 por meio 
da Lei Rouanet)

Humanos
Programas de  
desenvolvimento  
658 (qtde. de ações) 

Investimentos 
 R$ 1,2 milhões

Número de
Colaboradores 3.816

Financeiro 
Investimentos* 
R$ 1.293,7 milhões

Receitas
R$ 5.788,5 milhões
 
Custos e Despesas 
Operacionais 
R$ 4.012,1 milhões

Dívida Líquida
R$ 1.219,8 milhões

NOSSOS RECURSOS

LT
12 próprias + 1  SPE
739 km expansão

UEE
1 própria + 11  SPE

290 MW

UEE
2 usinas
61,1 MW

UHE
12 usinas

10.262,3 MW

LT
287 linhas com 
20.585,2 Km  
de extensão

UFV
2 usinas

2,62 MW

UHE
2 projetos

11.633 MW

UFV
8 projetos***
7,2 MWp **** 

PROJETOS EM 
CONSTRUÇÃO **

Comercializadores
9

Investidores/
Acionistas

Clientes

Colaboradores

Sociedade Civil

MODELO DE NEGÓCIO 102-29

Distribuidores
51

Consumidores
Potencialmente Livres

12

Consumidores
Livres

2

GERAÇÃO 
DE VALOR

PROJETOS EM 
OPERAÇÃO*

SE
135 unidades com 

59.428,76 MW
disponíveis
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CORPORATIVA

GOVERNANÇA 

Na Chesf, prezamos por uma cultura de transparência, boas práticas e 
pela busca da melhoria contínua de nossos processos para gerar sem-
pre valor positivo para nossos stakeholders. Assim, todas as nossas 
práticas estão alinhadas à prestação de contas aos investidores e à so-
ciedade, e a ética no relacionamento com nossos públicos. Em 2018, as 
principais pautas apresentadas ao Conselho de Administração foram:

UHE PA

PAUTA OBJETIVO STATUS

Plano de Negócios da Chesf - 
PNG 2018 - 2022

Garantir o cumprimento das metas estabelecidas,  
do plano de obras de novos empreendimentos  
e de melhorias do sistema eletroenergético  
existente, viabilizando aumento de receita  
e resultados da Companhia.

Em realização

Implantação do SAP

Viabilizar a instrumentalização da Companhia 
com ferramentas de gestão para melhorar  
a rastreabilidade de transações, a análise  
de informações e a tomada de decisão. 

Em realização

Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs)

Viabilizar a implantação dos Complexos Eólicos 
das SPEs Pindaí e da UHE SINOP e solucionar 
questões relacionadas às SPE TDG e ESBR.

Em realização

UEE Casa Nova I
Solucionar os problemas decorrentes  
do processo falimentar do fornecedor  
e implantador da usina.

Em realização

Auditoria, Integridade  
e Gestão de Riscos

Garantir a conformidade e a integridade dos 
processos e a sustentabilidade empresarial. Em realização

Ouvidoria e  
Comissão de Ética

Garantir que as questões relevantes  
dos diversos públicos de interesse  
sejam tratadas adequadamente.

Em realização

MAIS SEGURANÇA  JURÍDICA
Em 2018, a Superintendência Jurídica passou a responder diretamente à Presidên-
cia. Esse ajuste no organograma tem como objetivo um monitoramento dos riscos 
que o passivo judicial expõe à Companhia. Além disso, ao longo dos próximos anos, 
parte dos processos serão informatizados e, concomitantemente, será feito o sa-
neamento da base de dados do atual sistema de gestão de contencioso, otimizando 
a unificação de informações de dados para o novo sistema que será implantado.
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Gestão de Riscos  
e Controles Internos
Em 2018 também atualizamos nossa Matriz de Riscos, que 
considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais e 
demonstra os principais riscos a que estamos expostos. 
A relação dos riscos priorizados é aprovada em direto-
ria e abrange, além dos riscos definidos pela Eletrobras 
holding para monitoramento em todas as empresas do 
grupo (chamados riscos empresariais), outros eventos de 
risco definidos pela Chesf como prioritários. 

EVENTOS DE RISCO PRIORIZAÇÃO

1. Administração de Pessoal Chesf/Empresarial

2. Comercialização de Energia Chesf/Empresarial

3. Demonstrações Contábeis e Financeiras Chesf/Empresarial

4. Fluxo de Caixa Chesf/Empresarial

5. Formações e Gestão do Contencioso Chesf/Empresarial

6. Fraude e Corrupção Chesf/Empresarial

7. Fundos de Pensão Chesf/Empresarial

8. Gestão de Negócios Corporativos Chesf/Empresarial

9. Gestão do Conhecimento Chesf/Empresarial

10. Gestão do Negócio de SPEs Chesf/Empresarial

11. Gestão Socioambiental de Empreendimentos Chesf/Empresarial

12. Marco Regulatório Chesf/Empresarial

13. Operação e Manutenção de Transmissão Chesf

14. Gestão Contábil de Ativos Chesf

Prezamos por  
uma cultura de  
transparência,
boas práticas e pela 
busca pela melhoria
contínua de nossos 
processos

Em 2018, foram concluídos 24 Relatórios de 
Auditoria que resultaram em 148 recomendações

Para conhecer a Carta Anual, acesse www.chesf.gov.br > A Empresa.

http://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/CartaAnualGovernancaCorporativa.aspx
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Como um avanço em nossa forma de gestão e relato, organizamos nosso 
conteúdo de acordo com os princípios de Capitais proposto pelo Interna-
tional Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato 
Integrado), desenvolvendo uma abordagem mais coesa, eficiente e ali-
nhada aos temas materiais macro priorizados neste ciclo. 

DE VALOR

GESTÃO

CAPITAL FINANCEIRO: conjunto de recursos dis-
poníveis para ser utilizado na produção de bens 
ou na prestação de serviços, como geração de cai-
xa, financiamentos e dívidas.
Desempenho Operacional

 CAPITAL DE INFRAESTRUTURA: objetos físicos 
manufaturados disponíveis a uma organização 
para uso na produção de bens ou na prestação de 
serviços como máquinas, equipamentos, instala-
ções, edificações, benfeitorias e terrenos.
Desempenho Operacional, Gestão Ambiental

 CAPITAL INTELECTUAL: intangíveis baseados em 
conhecimento como patentes, direitos autorais, 
software, direitos e licenças, além do conhecimento 
tácito, sistemas, procedimentos e protocolos.
Gestão de pessoas, Inovação, Diversificação e P&D

CAPITAL HUMANO: competências, habilidades 
e experiências das pessoas e suas motivações 
para inovar.
Gestão de pessoas, Direitos Humanos

CAPITAL SOCIAL E DE RELACIONAMENTO: ins-
tituições e os relacionamentos dentro e entre co-
munidades, grupos de partes interessadas e outras 
redes, e a capacidade de compartilhar informações 
para melhorar o bem-estar individual e coletivo.
Direitos Humanos, Gestão de Fornecedores 

 CAPITAL NATURAL: recursos ambientais renová-
veis e não renováveis e processos ambientais que 
fornecem bens ou serviços que apoiam a prosperi-
dade passada, presente e futura de uma organização.
Gestão Ambiental

UHE XINGÓ
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CAPITAL 
FINANCEIRO
103-2, 103-3 E 201-1

Em 2018 mantivemos o equilíbrio financeiro 
reconquistado no ano anterior. Com a receita 
equilibrada, passamos a ter uma melhor ala-
vancagem e com isso o mercado passou a nos 
olhar com mais confiança, trazendo novas opor-
tunidades de desenvolvimento e de eficientiza-
ção para a Empresa. Encerramos 2018 com um 
lucro líquido de R$ 265,9 milhões. A receita ope-
racional bruta foi de R$ 5.788,6 milhões, uma 
variação positiva de 0,6% em comparação com 
o ano anterior.

A geração operacional de caixa, expressa pelo 
EBITDA, foi de R$ 720,1 milhões em 2018, con-
tra o montante de R$ 589,9 milhões em 2017. A 
margem EBITDA (razão entre o EBITDA e a re-
ceita operacional líquida) foi de 15,0% em 2018 
contra 12,0% obtida em 2017, representando um 
aumento de 3,0 pontos percentuais.A geração 

operacional de caixa, expressa pelo EBITDA, foi 
R$ 720,1 milhões em 2018, contra o montante de 
R$ 589,9 milhões em 2017. A margem EBITDA 
(razão entre o EBITDA e a Receita operacional 
líquida) foi de 15,0% em 2018 contra 12,0% obti-
da em 2017, representando um aumento de 3,0 
pontos percentuais.

R$
 m

ilh
õe

s

R$
 m

ilh
õe

s

Lucro (prejuizo) Líquido Receita Operacional Bruta

2014 2015 2016 2017 2018

(1.118)
(476)

3.985
13.451

4.210
4.774 5.754 5.7891.044

266

20182017201620152014

CAGR +8,3%

R$
 m

ilh
õe

s

EBITDA R$ mil

Margem EBITDA (%)

EBITDA

-72

546
760

720
590

-2,0%
13,5%

6,0%

12,0%
15,0%

20182017201620152014

SE TAUA 

Ativos Próprios
Em 2018, nossos investimentos cor-
porativos para a expansão e moder-
nização da capacidade produtiva da 
Companhia totalizaram R$ 935,7 mi-
lhões. Deste total, R$ 65,3 milhões fo-
ram destinados ao sistema de geração, 
R$ 815,1 milhões foram aplicados em 
obras do sistema de transmissão e R$ 
55,3 milhões em outros gastos de infra-
estrutura. No período de 2014 a 2018, a 
Taxa de Crescimento Anual Composta 
(CAGR) foi de -4,6%. 

Investimento por meio  
de Sociedade de Propósito  
Específico (SPE)
Em 2018, os investimentos realizados 
em Sociedades de Propósito Específico, 
por meio da Integralização de Capital 
e da realização de Adiantamentos para 
Futuro Aumento de Capital, totalizaram 
R$ 358,0 milhões. Esse valor representou 
uma redução de 31,4% em relação ao ano 
de 2017, em função da entrada em ope-
ração da maioria das SPEs. No período de 
2014 a 2018, a Taxa de Crescimento Anu-
al Composta (CAGR) foi de -29,8%. 

R$
 m

ilh
õe

s

Investimentos em Ativos Próprios

Investimentos em Sociedades  
de Propósito Específico - SPE

CAGR -4,6%

CAGR -29,8%

2018201720162014 2015

936898

681
877

1.132

R$
 m

ilh
õe

s

2018

358

2017

522

2016

896

2015

1.352

2014

1.478
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Valor Adicionado
Em 2018, a Chesf gerou um valor econômi-
co de R$ 3.296,2 milhões, contra R$ 3.912,6 
milhões gerados em 2017. Tal montante foi 
distribuído da seguinte forma: salários, en-
cargos e benefícios aos empregados (32,5%); 
impostos, taxas e contribuições aos gover-
nos federal, estaduais e municipais (50,2%); 
terceiros (9,1%); e lucro aos acionistas (8,1%).  

Para saber mais sobre nossos resultados, visite www.chesf.gov.br  
> Investidores > Demonstrações Financeiras

2018 2017 2016

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM MILHARES 
DE REAIS 

EM MILHARES 
DE REAIS 

EM MILHARES 
DE REAIS 

1. Receitas 5.642.799,00 5.732.458,00 13.303.731,00

2. Insumos Adquiridos de Terceiros  
(inclui os valores de impostos - ICMS, IPI, PIS e Confins) (2.526.558,00) (1.892.705,00) (4.923.603,00)

3. Valor Adicionado Bruto (1-2) 3.116.241,00 3.839.753,00 8.380.128,00

4. Depreciação, Amortização e Exaustão (94.448,00) (96.083,00) (101.753,00)

5. Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 3.021.793,00 3.743.670,00 8.278.375,00

6. Valor Adicionado Recebido em Transferência 274.455,00 168.956,00 739.631,00

7. Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) 3.296.248,00 3.912.626,00 9.018.006,00

8. Distribuição do Valor Adicionado 3.296.248,00 3.912.626,00 9.018.006,00

8.1. Pessoal 1.073.847,00 1.231.374,00 867.732,00

8.2. Impostos, taxas e contribuições 1.655.185,00 1.165.046,00 3.881.802,00

8.3. Remuneração de capitais de terceiros 301.274,00 472.157,00 283.089,00

8.4. Remuneração de capitais próprios 265.942,00 1.044.049,00 3.985.383,00

SE GOIANINHA

201-1

Sociedades de Propósito Específico
Em 2018, investimos R$ 358,0 milhões em par-
cerias para a geração de energia, sendo R$ 245,0 
milhões aplicados nas Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) em empreendimentos hidrelé-
tricos e R$ 113,0 milhões nas SPEs de empre-
endimentos eólicos. Também avançamos nas 
ações de apoio e nas atividades de campo para 
concluir a implantação de 11 parques eólicos das 

SPEs vinculadas aos complexos eólicos de Pin-
daí, cuja conclusão está prevista para 2019. 

Também possuímos empreendimentos de 
transmissão por meio de SPEs, em um total de 
3.911,0 km, correspondentes a 1.334,5 km equiva-
lentes à nossa participação. Em 2018, não houve 
a entrada em operação comercial de empreen-
dimentos de transmissão.

CAPITAL DE 
INFRAESTRUTURA 
Nossa infraestrutura envolve todas as usinas geradoras de energia – sejam elas 
hídricas, eólicas ou solares –, além de subestações, unidades de distribuição e li-
nhas de transmissão que se espalham por toda a região Nordeste. Como a maior 
parte de nossa geração vem do modelo hídrico, registramos uma redução de 0,5% 
(15.132 GWh) no montante de energia gerado em comparação ao ano anterior. 

Este resultado se deve à baixa hidraulicidade ocorrida no período úmido 
de 2017/2018, sendo necessária a geração térmica e eólica na região, bem como 
o recebimento de intercâmbio de outras regiões do Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). Além disso, com a situação hídrica desfavorável na Bacia do Rio São 
Francisco, nosso principal reservatório da região Nordeste (Sobradinho) chegou 
a apenas 35,02% do seu volume útil em dezembro.

Investimento e modernização
Incorporamos nove instalações teleassistidas ao nosso Centro de Operações 
em 2018 e incluímos novos pontos de supervisão para atendimento ao Proce-
dimento de Rede 2.7 do ONS. No final de 2018, 58 subestações operadas e man-
tidas pela Chesf já seguiam esse novo modelo de gestão técnico-operacional 
mais integrado e descentralizado. A expectativa é que o processo gere melhora 
no atendimento às manutenções de pequeno porte e o restabelecimento pro-
vocado por indisponibilidades de natureza simples em ativos.

COMPLEXO PAULO AFONSO

http://www.chesf.gov.br/relainvest/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras.aspx
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Também foram feitos investimentos na 
área de automação, com a modernização da 
medição operacional da SE Messias e a substi-
tuição de 46 Servidores do SAGE em 23 instala-
ções. Com isso, ampliamos nossa capacidade e 
qualidade de observação do sistema, com um 
total de 246.136 pontos de supervisão. 

Sistema de Geração
Em 2018, investimos R$ 35 milhões para man-
ter os níveis operacionais de continuidade e 
disponibilidade satisfatórios ao atendimento 
da demanda de nossas usinas hidrelétricas, 
além de concluir a implantação dos sistemas 
digitais nas unidades geradoras e na subes-
tação da UHE Boa Esperança e o projeto bá-
sico para implantação desse mesmo sistema 
nas unidades geradoras na UHE Sobradinho. 
Também demos início às modernizações das 
pontes rolantes da UHE Paulo Afonso IV e dos 
pórticos da UHE Apolônio Sales, bem como o 
desenvolvimento do projeto básico para im-
plantação dos sistemas digitais e de moderni-
zação das unidades geradoras da UHE PA-IV. 

Na área de Geração Eólica, investimos R$ 
28,8 milhões para concluir a implantação dos 
parques próprios de Casa Nova II (32,9 MW) e 
Casa Nova III (28,2 MW), na Bahia. Realizamos 
também uma avaliação no parque Eólico de 
Casa Nova I A (27 MW) para levantar os custos 
necessários para sua conclusão e energiza-
ção até dezembro de 2019. Na Geração Solar, 
avançamos no desenvolvimento de um com-
plexo de geração fotovoltaica na cidade de 
Bom Jesus da Lapa (Bahia), com capacidade 
de 720 MWp, divididos em fases de 120 MWp. 
Também foi concluído o desenvolvimento de 
um outro projeto fotovoltaico de 35,6 MWp, 
localizado no município de São José do Bel-
monte, em Pernambuco. 

Sistema de Transmissão
Buscando a melhoria contínua dos proces-

sos de gestão, modificamos nossa maneira de 
gerenciar os empreendimentos e as mudanças 
já apresentam resultados históricos para a Com-
panhia. Em 2018, foram realizados investimen-
tos em 61 empreendimentos de transmissão 
para ampliação e reforço da rede, concluídos 19 
empreendimentos – com 14 km de linhas e uma 
nova subestação – e adquiridos 16 novos trans-
formadores. Também implantamos duas novas 
subestações, disponibilizando mais 700 MVA, e 
concluímos outros 166 km de linhas que foram 
energizadas em vazio.

Sociedades de Propósito Específico
Em 2018, investimos R$ 358,0 milhões em par-
cerias para a geração de energia, sendo R$ 245,0 
milhões aplicados nas Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) em empreendimentos hidrelé-
tricos e R$ 113,0 milhões nas SPEs de empreendi-
mentos eólicos. Também avançamos nas ações 
de apoio e nas atividades de campo para concluir 
a implantação de 11 parques eólicos das SPEs vin-
culadas aos complexos eólicos de Pindaí, cuja 
conclusão está prevista para 2019. 

Também possuímos empreendimentos 
de transmissão por meio de SPEs, em um to-
tal de 3.911,0 km, correspondentes a 1.334,5 km 
equivalentes à nossa participação. Em 2018, 
não houve a entrada em operação comercial de 
empreendimentos de transmissão.

Em 2018, registramos 
um recorde de quatro 
empreendimentos de 
reforço concluídos com 
antecipação: SE Goianinha, 
SE Senhor do Bonfim II, SE 
PICI II e SE Pau Ferro.

CAPITAL INTELECTUAL
Nos últimos anos, muito de nossos esforços tem se voltado para as novas formas de 
geração de energia limpa – como eólica e solar – e no desenvolvimento de pesqui-
sas voltadas à melhoria no processo de conversão e integração dessas novas formas 
de geração ao sistema elétrico e também com soluções para seu armazenamento. 

Em 2018, investimos cerca de R$ 58,4 milhões em pesquisa3, desenvolvimento 
e inovação, incluindo a contribuição regulamentar ao Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicação (MCTIC) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), e os 
projetos de pesquisa institucional executados pelo Cepel. Com foco na carteira de 
projetos Aneel, foram investidos R$ 57,4 milhões em cinco projetos de pesquisa en-
quadrados nos seguintes temas:

TEMAS DE INVESTIMENTO P&D R$ MILHÕES

Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica 56,3

Planejamento e Operação de Sistemas de Energia Elétrica 0,4

Gestão de Projeto, Melhores Práticas, Tomadas de Decisão e Análise 0,1

Novos Materiais e Componentes 0,6

Total Geral 57,4

3 R$ 1 milhão utilizado na gestão de todos os projetos da carteira.

Programa Chesf Solar
Seguindo os planos de nossa diretriz empresarial, em 2018 intensificamos nossas 
ações estratégicas para alavancar a geração de energia de fontes alternativas. Entre 
elas está a geração solar fotovoltaica centralizada, a geração solar distribuída e ini-
ciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação para todas as formas de geração 
de fonte solar. Com esse propósito, foi criado o Comitê Chesf Solar, que monitora to-
das as iniciativas necessárias para acelerar a expansão da geração de energia dessa 
importante fonte na matriz da Companhia.

Em 2018, finalizamos as instalações civis e eletromecânicas do edifício sede 
do Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina (CRESP), que hoje trabalha 
com quatro projetos: dois com a tecnologia fotovoltaica e dois com a tecnologia 
termossolar com concentração. A primeira etapa (2,5 MWp) da Planta Fotovoltaica 
do centro de referência foi concluída e a planta termossolar de concentração com 
Torre Central encontra-se em fase de elaboração do projeto conceitual. Já a planta 
termossolar de concentração com calha parabólica encontra-se em fase de estudo 
entre a Chesf e o Cepel para a elaboração de uma Chamada Pública, a contratação 
da empresa executora e instituições de pesquisa.
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UEE CHAPADA DO PIAUI

ENERGIA FLUTUANTE
Em novembro de 2018 foi concluída a montagem 
e ancoragem da planta fotovoltaica flutuante de 1 
MWp, conjuntamente com a construção de grande 
parte da infraestrutura civil de suporte às conexões 
do sistema. A planta de 1 MWp entra em operação 
no primeiro trimestre de 2019, quando têm início 
os estudos técnicos de avaliação da tecnologia. 
Também em 2019 será iniciada a segunda etapa de 
implantação desse projeto, que totalizará 5 MWp 
quando totalmente concluído. 

Gestão da Tecnologia da Informação
A implantação do sistema integrado de gestão empresarial SAP foi um 
dos projetos de maior engajamento de equipes na Chesf. Com cerca de 
150 pessoas participando de sua implantação, o sistema – reconhecido 
por sua complexidade – teve seu início de operação em tempo recorde: 
apenas 11 semanas. Parte de um projeto da Eletrobras, que envolve a pa-
dronização de sistemas para todas as empresas do grupo, a implantação 
do SAP também envolveu um trabalho de gestão da mudança em toda a 
Companhia, que foi preparada para se adaptar aos novos processos trazi-
dos pela ferramenta, que irá proporcionar mais controle e assertividade 
nos relatórios administrativos e operacionais. 

11 150 
3.160 Implantação  

(1ª fase) em
Cerca de

semanas
pessoas 

envolvidas

horas de 
treinamento,  

com 414 
empregados 

treinados

REGULAÇÃO 
Em 2018, nossa área regulatória passou por uma reestruturação que a elevou de Assessoria para 
Superintendência de Regulação. Vinculada à Diretoria de Operação, à nova Superintendência 
cabe integrar os processos regulatórios com as diversas áreas, promovendo a articulação com 
os órgãos reguladores, especialmente com a Aneel, e fortalecendo internamente a cultura regu-
latória de acordo com as diretrizes emanadas pela Diretoria Executiva.

A nova estrutura possui três departamentos, compreendendo: Gestão de Ativos, Gestão de 
Contratos de Transmissão e Aspectos Regulatórios. Desta forma, além das atividades já reali-
zadas, a área regulatória acumulou a gestão dos contratos de transmissão e a gestão dos ativos 
(de geração e transmissão).

Também merecem destaque os seguintes resultados: 
• Redução de 9,69% do montante de multas julgadas pela Aneel durante o ano, face recur-

sos administrativos apresentados pela Chesf, o que representa uma economia de aproxi-
madamente R$ 1,7 milhão.

• Aumento em mais de R$ 670 milhões/ano na receita de geração das usinas cotistas da Chesf.
•  Incremento nos contratos de transmissão: total de 1.288 contratos com outros agentes 

conectados às nossas instalações.
•  Participação na elaboração da estrutura do cadastro de ativos a ser implantada no Pro-

ERP/SAP, com padronização e carga do cadastro de equipamentos considerando os as-
pectos de manutenção e de contabilidade e na criação/coordenação do comitê de gestão 
de ativos e certificações.
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32CAPITAL HUMANO
Encerramos o ano de 2018 com 3.816 empregados, sendo 3.807 do quadro 
próprio e nove requisitados de órgãos ou empresas da Administração Pú-
blica. Do total, havia 738 mulheres e 3.078 homens. Neste mesmo período, o 
índice de turnover foi de 4,34%, com 19 admissões (por determinação judi-
cial), retorno ao quadro de pessoal de um empregado que estava na condi-
ção de aposentadoria por invalidez e 338 desligamentos.  

Essa redução no número de empregados se deve, principalmente, ao 
Plano de Demissão Consensual (PDC), implantado simultaneamente nas 
empresas Eletrobras como parte das iniciativas previstas no Desafio 22: Ex-
celência Sustentável, do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG 2018-
2022). Na Chesf, foram desligados 323 empregados por meio do PDC, entre 
os meses de junho e dezembro de 2018. 

NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS

3.816 4.122 4.547
2018 2017 2016

UHE LUIZ GONZAGA

Mais detalhes sobre a Governança da Chesf podem ser consultados em 
www.chesf.gov.br > A Empresa > Gestão de Pessoas

COMUNIDADES
Consciente dos impactos de nossas decisões e atividades nas locali-
dades onde atuamos, a Companhia adota sempre um comportamento 
ético, agindo com transparência e levando em consideração as expec-
tativas de nossos grupos de interesses para contribuir com a redução 
da desigualdade social e com o desenvolvimento sustentável. Os pro-
jetos sociais apoiados pela Companhia em 2018 foram:

•  Projeto Lago de Sobradinho, executado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), que abrange os municípios So-
bradinho, Casa Nova, Sento Sé, Remanso e Pilão Arcado, localizados no 
entorno da Usina de Sobradinho. O projeto vem trazendo uma significa-
tiva melhoria na qualidade de vida das comunidades beneficiadas com a 
implantação de campos de aprendizagem tecnológica e de treinamento 
por meio da promoção e repasse de conhecimento e tecnologia de con-
vivência com a seca, para produtores agropecuários e pescadores que 
moram no entorno da barragem de Sobradinho (Bahia).

•  Projeto social “Construindo o Cidadão do Amanhã”, em parceria com 
o Instituto Dom Helder Câmara, que contribui para retirar das ruas ado-
lescentes em situação de risco das comunidades do Coque, Coelhos e 
Joana Bezerra, em Recife (Pernambuco).

CAPITAL SOCIAL E  
DE RELACIONAMENTO

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

33

Mais detalhes sobre Responsabilidade Social podem ser consultados em 
www.chesf.gov.br > Sustentabilidade > Responsabilidade Social

http://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GestaoPessoas/GestaoPessoas.aspx
http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/VisaoGeral/Adesoes.aspx
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FORNECEDORES

Nosso processo de contratação de fornecedo-
res é guiado pela Lei 13.303/2016 e pelo Regula-
mento de Licitações e Contratos das Empresas 
Eletrobras. Todo o processo segue os requisitos 
de chamada pública e avaliação dos critérios de 
habilitação jurídica, qualificação técnica e quali-
ficação econômico-financeira. Além disso, todos 
os contratos possuem cláusulas trabalhistas e de 
cumprimento de algumas condicionantes legais 
relacionadas à garantia de direitos humanos e ao 
cumprimento da legislação ambiental. Ainda não 
existe uma avaliação específica de fornecedores.

Em 2018 foram assinados 357 contratos 
com 231 fornecedores, totalizando R$ 497,4 
milhões. Destes, 70 fornecedores são conside-
rados “essenciais ao negócio”, por terem sido 
contratados para a execução de obras, serviços 
e fornecimento de equipamentos para a gera-
ção e transmissão de energia: um total de 135 
contratos que totalizam R$ 306,3 milhões. Os 
fornecedores essenciais representam 30,3% 
do total de fornecedores contratados em 2018, 
37,81% dos contratos assinados no ano e 61,5% 
do valor contratado. 

Mais detalhes sobre o Cadastro de Fornecedores podem ser consultados em  
www.chesf.gov.br > Licitações > Fornecedores

NORDESTE

42%

SUDESTE

42%

EXTERIOR

0,5%

 Localização dos fornecedores

0,5%

NORTE CENTRO-OESTE SUL

3% 12%

FORNECEDORES ATIVOS EM 2018: 1.079

Garantir a satisfação e um atendimento de qualidade a clientes e 
consumidores é uma premissa básica de nosso trabalho. Dessa for-
ma, a cada dois anos realizamos uma Pesquisa Integrada de Satis-
fação de Clientes. Em 2018, realizamos a terceira edição da pesquisa 
referente ao biênio 2018/2019, contemplando clientes de Geração 
(consumidores livres/potencialmente livres, comercializadoras e 
distribuidoras) e clientes de Transmissão (usuários dos serviços de 
transmissão conectados: distribuidoras, consumidores livres/po-
tencialmente livres e geradoras). 

CLIENTES E CONSUMIDORES

Resultado da Pesquisa de Satisfação de Clientes -  
Geração e Transmissão (satisfação %)

85,71%Comercializadoras/
Geração 82,0%

84,75%Consumidores Livres e  
Potencialmente Livres 77,2%

94,17%
Distribuidoras/Geração

83,9%

89,17%Usuários dos serviços  
de Transmissão -  
Conectados/Transmissão 80,6%

Satisfação  
Global

88,45%

80,95%

3ª Pesquisa Integrada 
Biênio 2018/2019

2ª Pesquisa Integrada
Biênio 2016/2017

SE GOIANINHA
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CAPITAL 
NATURAL 

103-1, 103-2, 103-3  
E 304-2

Nosso processo de gestão ambiental inclui todas as 
etapas dos empreendimentos de geração e trans-
missão, com a avaliação dos riscos e impactos pré-
-operacionais e operacionais. Com foco na melhoria 
de nossos processos, em 2018 reestruturamos a área 
ambiental com a criação do Departamento de Meio 
Ambiente para Exploração, que trabalha na regula-
rização ambiental das instalações em operação, e do 
Departamento de Meio Ambiente para Expansão, 
que tem como principal responsabilidade a gestão 
ambiental da implantação de empreendimentos.

Programas de biodiversidade
Em 2018, demos continuidade ao programa de recuperação de áreas degradadas no entorno da UHE 
Boa Esperança, com o plantio de 13.748 mudas de mata ciliar, entre plantas e sementes de espécies 
nativas na área de 7,30 ha. Além disso, operamos o Viveiro Florestal de Xingó, que produziu 107.610 
mudas de espécies nativas da caatinga só em 2018, com destaque para a pesquisa de reprodução em 
escala da coroa-de-frade (Melocactus Sp), espécie protegida considerada em extinção, que atingiu o 
número de 12 mil unidades em fase de crescimento. 

ÁGUA E EFLUENTES

Nossa gestão preconiza o uso racional do recurso em suas instalações e ope-
rações com o monitoramento mensal do consumo realizado pelas gerências 
regionais de acordo com as particularidades das regiões. Já no processo de 
geração hidrelétrica, não ocorre degradação do recurso, já que toda a água 
turbinada retorna ao curso hídrico sem mudança de suas características e, 
consequentemente, sem necessidade de tratamento. 

RESÍDUOS

Seguimos um planejamento na busca por solu-
ções mais eficazes nas atividades de separação, 
armazenamento, transporte, aproveitamento, 
valorização e disposição final de resíduos. No 
processo de gestão integral dos resíduos, pro-
curamos estabelecer estratégias para a pre-

venção e minimização com redução na origem 
ou recuperação/reciclagem/reutilização, o que 
pode implicar em melhoria nos processos de 
operação e manutenção, mudanças de proces-
sos e equipamentos ou até mudanças nos insu-
mos utilizados.

UHE ANGIQUINHO

Participamos, junto com a Eletrobras e 
outras subsidiárias, da avaliação do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de 
Valores. No ciclo 2018-2019, obtivemos a pontuação 
55,35 na Dimensão Ambiental, um acréscimo de 
15,43% em relação à pontuação do ciclo anterior



G
ES

TÃ
O

 D
E 

VA
LO

R

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

A
L 

E 
D

E 
SU

ST
EN

TA
B

IL
ID

A
D

E 
| 2

01
8 

3938

MUDANÇAS 
DO CLIMA

Reforçando seu compromisso com a 
abordagem do tema, expresso na Políti-
ca Ambiental das Empresas Eletrobras, 
e com a meta de contribuir na transição 
para um novo modelo de desenvolvi-
mento baseado numa economia de bai-
xo carbono, a Chesf prioriza a geração 
de energia por fontes renováveis e de 
baixa emissão de GEE. Nos últimos anos, 
temos aumentado a participação de fon-
tes com baixa emissão de gases de efeito 
estufa (GEE) em nossa capacidade insta-
lada que, em 2018, representavam cerca 
de 95% do total 

EMISSÕES

Desde 2009, publicamos anualmente nosso In-
ventário de Emissões de GEE em conjunto com as 
demais empresas Eletrobras. Em 2018, as emissões 
de Gases de Efeito Estufa da Chesf totalizaram 
175.231 tCO2e, representando uma redução de 28% 
em relação a 2017 (243.710 tCO2e). Esta redução 
está associada às menores perdas na transmissão.

EMPRESA Chesf

ESCOPO 1 23.031 tCO2e

ESCOPO 2 150.539 tCO2e

ESCOPO 3 1.661 tCO2e

TOTAL 175.231 tCO2e

Redução de 28% nas emissões

175.231 
tCO2e

2018

243.710 
tCO2e

2017

Investimos de forma contínua em projetos de eficiência energética e monitoramos mensal-
mente o consumo de energia de nossas instalações, com reportes trimestrais para acompa-
nhamento integrado e avaliação de atendimento da meta de consumo. Dando continuidade à 
implantação do Conta Zero (projeto que tem como objetivo gerar energia solar para suprir toda 
a demanda das subestações e instalações anexas), em 2018 iniciamos a operação de uma usina 
fotovoltaica com capacidade de 2,5 MWp em Petrolina (PE). A produção excedente da usina su-
pera todo o consumo de energia elétrica das edificações da Chesf em Pernambuco, beneficiando 
90 instalações que consomem anualmente mais de 1.260 MWh. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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